
  
 

 

Parceria Pública, um Objectivo Comum 

Esta parceria visa garantir a qualidade, a continuidade e a eficiência dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, em “alta”, 

numa região com necessidades especiais, nomeadamente problemas de escassez de recursos hídricos , dispersão populacional e sensibilidade ambiental. 

 

Parceiros por uma água de todos e para todos. 

A Empreitada do Sistema do Alentejo Litoral Norte - Adução a Alcácer do Sal – 1ª Fase tem como objetivo aumentar a garantia de 

Abastecimento de água à cidade de Alcácer do Sal através da realização de novas captações, melhoria da capacidade de transporte e aumento 

da capacidade de reserva de água tratada. O abastecimento passará a ser feito a partir dos novos furos a executar junto à nova Estação 

Elevatória na Ameira e o transporte da água até ao reservatório do Laranjal será efetuado através de uma nova conduta elevatória. O 

armazenamento de água nos reservatórios do Laranjal será ampliado em 1000 m3, o que corresponde a um aumento de 50% das atuais 

reservas. 

Empreitada de Adução a Alcácer do Sal 

A Empreitada inclui a construção de: 

 Duas captações subterrâneas;  

 uma Estação Elevatória para 180 m3/hora 

 Uma conduta elevatória, PEAD DN 250, desde a nova 

estação elevatória da Ameira até ao reservatório do 

Laranjal, com um comprimento de 4.100 m;  

 Nova célula com 1.000 m3 no reservatório do Laranjal;  

 Remodelação das células e câmara de manobras do 

reservatório existente;  

 

Projeto financiado a 70 %pelo QREN . 

Dados Gerais da Empreitada: 

 

Adjudicatário: Oliveiras, S.A  

Valor de Adjudicação: € 972.000,00 

Data de Adjudicação:  19 de dezembro 2013 

Assinatura do Contrato : 20  de fevereiro 2014 

Data de Inicio da obra: março 2014 

Entrada em funcionamento: março 2015 
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